Học sinh và gia đình DCSD,
Học khu của chúng tôi luôn có ý định quay trở lại Mô hình Học tập Kết hợp vào một ngày sớm
nhất có thể. Dựa trên tỷ lệ tích cực ở Scott County, cũng như tỷ lệ tích cực và cách ly của học
sinh và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định quay trở lại học tập kết hợp vào Thứ
Hai, ngày 14 tháng 12. Chúng tôi được sự chấp thuận của Sở Y tế Quận Scott để trở lại vào thứ
Hai.
Tuần 14/12, bảng A sẽ tham dự vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư; Bảng B sẽ tham dự vào thứ Năm
và thứ Sáu.
Tất cả học sinh và nhân viên phải tuân theo các chiến lược giảm thiểu, bao gồm ở nhà khi bị ốm
hoặc sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh COVID, đeo khẩu trang, tránh xa xã hội và thường
xuyên rửa tay.
Nếu phụ huynh có thắc mắc, họ được yêu cầu liên hệ với các trường học cá nhân của họ.
Nhận bữa ăn
Davenport Learning Centre một lần nữa sẽ là địa điểm đón duy nhất cho những sinh viên đã
chọn tham gia chương trình bữa ăn miễn phí của chúng tôi vào những ngày họ không tham gia
học trực tiếp. Các bữa ăn sẽ có sẵn để đón hàng tuần từ Trung tâm Học tập Davenport vào các
ngày Thứ Ba từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Thông tin bổ sung và liên kết để đăng ký trước bữa
ăn miễn phí - bấm vào đây.
Mô hình lai so với mô hình trực tuyến 100%
Dưới đây là so sánh giữa Mô hình kết hợp và Mô hình trực tuyến 100% của chúng tôi, để tham
khảo:

